
لللل. ى . جج جت جذ ا  إإ إر  جهللرا لن جو ال جشلل. ى .  غغ جي جذ ا  إإ إل  غيلل لل جو ا حيث قرال  الله تبرارك وتعرال. ى: (( 
لت. ى )).فأقسللم  الللله سللبحرانه جشلل جل غم  كك جي غع جسلل لن  إإ جثلل. ى .  جو الن جر  جك لذ جق  اللل جل جخ جمرا  جو
وتعرال. ى برالليل إذ ا يغش. ى يعني حين يغش. ى  الرض ويغطيهرا بظلملله، لن

 )) أي: إذ ا ظهللر وبللران،والنهار إذا تجلللى الغشراء بمعن. ى  الغطللراء. (( 
وذلك بطلوع  الفجر  الذي هو  النللور  الللذي هللو مقدمللة طلللوع  الشللمس،
و الشمس هي آية  النهرار كمرا أن  القمللر آيللة  الليللل.  ((ومللرا خلللق  الللذكر
غلق  الذكر و النث. ى عل. ى أحد  التفسلليرين  الللذي جعللل جخ و النث. ى )): يعني و

جلق  الذكر و النث. ى وهو  الللله عللز وجلللما ((  جخ )) هنرا مصدرية، أو و الذي 
: يكون  الله سبحرانه وتعللرال. ىالمعنى الولعل. ى  التفسير  الخر. فعل. ى 
: يكللون  الللله تعللرال. ى أقسللموعلى الثلانيأقسم بخلق  الذكر و النث. ى. 

بنفسه، لنه هللو  الللذي خلللق  الللذكر و النللث. ى.  (( إن سللعيكم لشللت. ى )):
ارا.فأنت تللرى  الن لشتىيعني إن عملكم (( ارا عظيم  )) أي لمتفرق تفرق

أن  الله أقسم بأشيراء متضرادة عل. ى أشلليراء متضللرادة:  الليللل ضللد  النهللرار،
 الذكر ضد  النث. ى،  السعي متضراد صللرالح وسلليء، فتنراسللب  المقسللم بلله
و المقسم عليه، وهذ ا من بلةغة  القرآن، فكأن  الله عز وجللل يقللول:  إن
 اختل ف  الليللل و النهللرار و الللذكر و النللث. ى أمللر ظللراهر ل يخفلل. ى، فكللذلك
را  الصلرالح، ومنهلرا  الفراسلد، ة، منه  العمرال، أعمرال  العبلراد متبراينلة متفراوت
ا ا، كل ذلللك بتقللدير  الللله عللز وجللل، و الللله ارا وفراسد ومنهرا مرا يخلط صرالح
صصللل هللذ ا  السللعي  المتفللرق يهدي من يشراء إل. ى صر اط مستقيم،  ثم ف

فأملللا ملللن أعطلللى واتقلللى. وصلللدق بالحسلللنى.فقلللرال: (( 
 )) أي: أعط. ى مللرا أمللرفأما من أعطى )). (( فسنيسره لليسرى

 ))  اتقلل. ى مللرا أمللر براتقللرائهواتقىبإعطرائه من مرال، أو جراه، أو علم. (( 
 )) أي: صللدق برالقولللة  الحسللن. ىوصدق بالحسنىمن  المحرمرات. (( 

صلم، لن وهي قول  الله عز وجللل، وقللول رسللوله صللل. ى  الللله عليلله وسلل
فسنيسللرهأصللدق  الكل م، وأحسللن  الكل م كل م  الللله عللز وجللل. (( 

 ))  السين: هنرا للتحقيللق أي: أن مللن أعطلل. ى و اتقلل. ى، وصللدقلليسرى
برالحسن. ى، فسييسره  الله عز وجل لليسرى في أموره كلهللرا، فللي أمللور
ن  اتقل. ى  اللله علز وجلل، ال هو م دينه ودنيراه، ولهذ ا تجد أيسر  النراس عم
من أعط. ى و اتق. ى وصدق برالحسن. ى. وكلمرا كران  النسران أتق. ى لله كللرانت

ومن يتق الله يجعل للله مللن أمللرهأموره أيسر له. قرال تعرال. ى: (( 
سسرا ا ا فللي أمللورهي  )). وكلمرا كران  النسران أبعد عن  الله كران أشد عسر

 )) فلللم يعللط مللرا أمللر بإعطللرائه .((وأمللا مللن بخلللولهللذ ا قللرال: (( 



 ))  استغن. ى عن  الله عز وجل، ولم يتق ربه، بل رأى أنه فلليواستغنى
وكللذبةغنلل. ى عللن رحمللة  الللله، نسللأل  الللله  العرافيللة و السلللمة. (( 

 )) أي: برالقولللة  الحسللن. ى، وهللي قللول  الللله، ورسللوله. ((بالحسللنى
 )) ييسر للعسللرى فللي أمللوره كلهللرا، ولكللن قللدفسنيسره للعسرى

يأتي  الشيطران للنسران فيقول: نجلد أن  الكفلرار تيسلر أملورهم فيقلرال:
ارا كمرا قللرال ارا وحرج ا ا وضيق نعم. قد تيسر أمورهم، لكن قلوبهم تشتعل نرار

سا كأنمللاتعرال. ى: (( سا حرجلل  ومن يرد أن يضله يجعل صللدره ضلليق
 )). ثم مرا ينعمللون بلله فهللو تنعيللم جسللد فقللط، ليصعد في السماء

ارا وبللرال عليهللم لقللول  الللله تعللرال. ى فيهللم: (( تنعيللم روح، ثللم هللو أيضلل
سنستدرجهم من حيث ل يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين

صلم: (  إن الله ليملللي للظللالم)). وقرال  النبي صللل. ى  الللله عليلله وسلل
وكللذلك أخللذ ربللك ). وتل قوله تعرال. ى: (( حتى إذا أخذه لم يفلته

 )). وهللؤلءإذا أخذ القرى وهللي ظالمللة إن أخللذه أليللم شللديد
عجلت لهم طيبراتهم في حيراتهم  الدنيرا، ومع ذلللك فللإن هللذه  الللدنيرا جنللة
لهم برالنسبة للخرة. وقد ذكرو ا عن  ابن حجر  العسقلني شرارح  البخراري

 " وكران قراضي  القضللراة بمصللر، أنللهفتح الباريبرالشرح  الذي سمراه " 
مر ذ ات يو م وهو عل. ى عربتلله تجللره  البغللرال و النللراس حلوله، مللر برجللل
صيللراع  السللمن يهودي سمران يعني: يللبيع  السللمن و الزيللت –وتعلمللون أن ب
و الزيت تكون ثيرابه وسخة وحراله سيئة-، فأوقف  العربة وقرال لبن حجر:

 )، فكيف أنللراالدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافرإن نبيكم يقول: ( 
أكون بهذه  الحرال وأنت بهذه  الحرال؟ فقرال له  ابن حجر عل. ى  البديهة: أنرا
صد  الله للمؤمنين من  الثو اب و النعيم، لن  الدنيرا في سجن برالنسبة لمرا أع
برالنسبة للخرة ليست بشيء كمرا قرال  النبي صل. ى  الله عليه وعللل. ى آللله

لموضع سوط أحدكم في الجنة خيللر مللن الللدنيا ومللاوسلم ( 
 )، وأمرا أنت - يقول لليهودي -: فأنت في جنة برالنسبة لمرا أعد لكفيها

ارا من  العذ اب إن مت عل. ى  الكفر فراقتنع بذلك  اليهودي وصللرار ذلللك سللبب
اد ا رسللول  اللله. ثللم في إسلمه وقرال: أشهد أن ل إله إل  الله، وأن محم

 )): يعنللي أي شلليءوما يغني عنه ماله إذا تردىقرال عز وجل: (( 
يغني عنه مراله إذ ا بخل به وتردى هو. أي: هلك أي شيء يغنللي  المللرال؟

ارا. حيث قللرال  الللله تبللرارك وتعللرال. ى : ((  ددى .ل يغني شيئ ههلل لل دل دنا  لي دل دع نن  إإ
دلللى دوالو دة  در إخلل دلآل دنللا  دل نن  إإ إن علينللا )). وقللوله علللز وجللل: (( دو

 )): فيه  التز ا م من  الله عز وجل أن يبين للخلق مللرا يهتللدون بللهللهدى



إليه. و المر اد برالهدى هنرا: هدى  البيران و الرشللراد فللإن  الللله تعللرال. ى  الللتز م
عل. ى نفسه بيران ذلك حت. ى ل يكون للنراس عل. ى  الله حجة وهذ ا في قوله

إنا أوحينا إليك كمللا أوحينلا إلللى نللوح والنلبيين مللنتعرال. ى: (( 
سل مبشللرين ومنللذرين لئل يكللون )). إللل. ى أن قللرال: (( بعده رسلل

 )).  انتبهللو ا يللرا إخللو ان: ل يمكللنللناس على الله حجة بعد الرسل
للعقل  البشري أن يستقل بمعرفة  الهدى، ولذلك  الللتز م  الللله عللز وجللل

كيعلم أن  الهدىإن علينا للهدىبأن يبين  الهدى له، للنسران :((   ))، ول
هللدى إرشللاد : فهللذ ا ل يقللدر عليلله إل  الللله. هدى توفيللقنوعران:  
، فهذ ا يكون ملن  الللله، ويكللون مللن  الخلللق: مللن  الرسللل ، ملنودللة

وإنك العلمراء، كمرا قرال  الله لنبيه صل. ى  الله عليه وعل. ى آللله وسلللم: (( 
 )). أمرا هد اية  التوفيق فهي إل. ى  الللله للتهدي إلى صراط مستقيم

ارا إل. ى  الخير، كمرا قرال  الله تعرال. ى: (( إنللك ل أحد يستطيع أن يوفق شخص
تهدي من أحببت ولكن  الله يهللدي مللن يشللراء )). وإذ ا نظرنللرا إللل. ى هللذه

 ))، وجللدنرا أن  الللله تعللرال. ى بيللن كلللإن علينا للهدى الية  الكريمة (( 
شيء، بين مرا يلز م  النراس في  العقيدة، ومللرا يلزمهللم فللي  العبللرادة، ومللرا
را يجلب عليهلم راملت، وم يلزمهلم فلي  الخلق، وملرا يلزمهلم فللي  المع

لقد تللوفي اجتنرابه في هذ ا كله. حت. ى قرال أبو ذر رضللي  الللله عنلله: " 
رسول الله صلللى الللله عليلله وآللله وسلللم ومللا طللائر يقلللب

سا  ". وقللرال رجللل مللنجناحيه في السماء إل ذكللر لنللا منلله علملل
علمكللم نللبيكم حللتى الخللراءة، المشللركين لسلللمران  الفرارسللي: " 
 ". يعني: حللت. ى آد اب قضللراء  الحراجللةقال: أجل علمنا حتى الخراءة

صلم أمتلله، ويؤيللد هللذ ا قللوله تعللرال. ى:  (( علمهرا  النبي صل. ى  الله عليه وسلل
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكللم

سا   )) يعنللي: لنللرا  الخللرة وإن لنا لآلخرة والولى)). ((السلم دين
و الول. ى.  الول. ى متقدمة عل. ى  الخرة في  الزمللن، لكنلله فللي هللذه  اليللة

الفائللدة: معنويللة. الفائدة الولللىأخرهرا فلمراذ ا؟ نقللول لفرائللدتين: 
 فلن  الخللرة أهللم مللن  الللدنيرا، ولنأما المعنويللة :: لفظيللة.الثانية

ارا. في  الدنيرا هنراك رؤسراء، وهنراك  الخرة يظهر فيهرا ملك  الله تعرال. ى تمرام
ملوك، وهنراك أمر اء يملكون مرا أعطراهم  الله عز وجل من  الملك، لكللن

لمللن الملللك اليللوم لللله الواحللدفللي  الخللرة ل ملللك لحللد (( 
أما )). فلهذ ا قد م ذكر  الخرة من أجل هذه  الفرائدة  المعنويلللة. القهار

: فهي مر اعراة  الفو اصللل يعنللي: أو اخللر  اليللرات كلهللراالفائدة اللفظية



 ))،والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلللىكمرا ترون آخرهرا ألف: (( 
ولو قرال: إن لنرا للول. ى و الخرة،  اختلفت رؤوس  اليرات، فمن ثللم قللرال:

ه عللز وجلل قلرال: ((وإن لنا لآلخرة والولى((   )). هنرا يتبين أن  الل
: الفرق)) فمرا  الفرق؟إن علينا للهدى وإن لنا لآلخرة والولى 

أن  الهدى  التز م  الله تعرال. ى ببيرانه وإيضراحه للخلق، أمللرا  الملللك فهللو لللله
 )).  ثللموإن لنا لآلخرة والولىملك  الخرة و الول. ى، ولهذ ا قرال: (( 

سرا تلظللىقرال عز وجل: ((   )) يعنللي:فأنللذرتكم )): (( فأنذرتكم نا
 )): تشللتعل، ولهللرا(( تلظىخللوفتكم. و النللرار: يعنللي بهللرا نللرار  الخللرة. 

لأوصللرا ف كللثيرة فللي  القللرآن و السللنة، أجرارنللرا  الللله وإيللراكم منهللرا. (( 
 )) يعنلليإل الشقى )) يعني: ل يحترق بهرا :(( يصلها إل الشقى

 الذي قدرت له  الشقراوة، و العيراذ برالله. و الشللقراوة ضللد  السللعرادة لقللوله
وأما الللذين )). وقوله: (( فأما الذين شقوا ففي النارتعرال. ى: (( 

 )). فرالمر اد برالشق. ى يعنللي:  الللذي لللم تكتللب لللهسعدوا ففي الجنة
 السعرادة، هذ ا هو  الذي يصل. ى  النرار  التي تلظ. ى. ثللم بيللن هللذ ا بقللوله: ((

 )):  التكذيب في مقرابل  الخبر، و التولي في مقرابلللالذي كذب وتولى
 المر و النهي. فهذ ا كذب  الخبر ولم يصدق، قيل له: إنك سللتبعث. قللرال:
ل أبعث. قيل له: هنراك جنة ونللرار. قللرال: مللرا هنللراك جنللة ونللرار. قيللل للله:

 )) يعني أعرضتولىسيكون كذ ا وكذ ا، قرال: مرا يكون. هذ ا تكذيب. (( 
عن طراعة  الله، وأعرض عمرا جراءت به رسله، فهذ ا هللو  الشللق. ى، أعراذنللرا

)) أي: يجنب هذه  النللرار  الللتيوسيجنبها  الله وإيراكم من  الشقراوة.  (( 
 )) و التق. ى  اسم تفضيل من  التقوى يعني:  الذي  اتق. ى التقىتلظ. ى ((

 )) يعنللي: يعطللي الذي يؤتي مللاله يللتزكى الله تعرال. ى حق تقراته. ((
مراله من يستحقه عل. ى وجه يتزك. ى به، أي: يتطهر به، قرال  الللله تعللرال. ى:
(( خذ من أمو الهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهرا وصل عليهم إن صلللتك

 )) يفيد أنله ل يبللذر الذي يؤتي ماله يتزكىسكن لهم )). فقوله: ((
ول يبخل، وإنمرا يؤتي  المرال عل. ى وجه يكون به  التزكية، وضرابط ذلك مللرا

والذين إذا أنفقللوا لللم يسللرفواذكره  الله في سورة  الفرقللران (( 
سا  ))، نجد بعض  النراس يعطيه  اللهولم يقتروا وكان بين ذلك قوام

تتللر حللت. ى  اللو اجب عليله لزوجتلله وأولده وأقلراربه ل ال، ولكن يبخللل يق مرا
يقو م به. ونرى بعض  النراس قدر  الللله عليلله  الللرزق وضلليق عليلله بعللض
 الشيء، ومع هذ ا يذهب يتدين من  النراس من أجل أن يكمللل بيتلله حللت. ى
يكللون مثللل: بيللت فلن وفلن، أو مللن أجللل أن يشللتري سلليرارة فخمللة



:الولكسليرارة فلن وفلن، وكل  المنهجيلن و الطريقيلن منهلج براطلل. 
: أفرط. و الو اجب عل. ى  النسران أن يكون إنفراقه بحسبوالثانيقصر. 

حراله،  فإن قرال قرائل: هل يجوز أن يتدين  النسران ليتصللدق؟ فللرالجو اب:
صدين خطللر عظيللم، لن  الللدين ليللس ل. لن  الصدقة تطللوع، و الللتز ا م  اللل
برالمر  الهين، فرالنسران إذ ا مرات فإن نفسلله معلقللة بللدينه حللت. ى يقضلل. ى
عنه، وكثير من  الورثة ل يهتم بدين  الميت، تجده يتأخر يمراطل وربمللرا ل
يوفيه - نسأل  الله  السلمة -، وقد كران  النبي صل. ى  الله عليه وعل. ى آللله
وسلم إذ ا قدمت إليه  الجنرازة سأل هل عليه دين له وفراء؟ فإن قرالو ا ل،

 )، وأخللبر صللل. ى  الللله عليلله وعللل. ى آلللهصلوا على صللاحبكمقرال: ( 
وسلم أن  الشهرادة في سبيل  الللله تكفللر كللل شلليء إل  الللدين، فرالللدين

وما لحللدأمره عظيم، ل يجوز للنسللران أن يتهللراون بلله. ثللم قللرال: (( 
 )): يعني أنه ل يعطي  المرال مكرافأة عل. ى نعمةعنده من نعمة تجزى

سرابقة من شخص فليس لحد عليه فضل حللت. ى يعطيلله مكرافللأة، ولكنلله
 )):إل ابتغاء وجه ربه العلىيعطي  ابتغراء وجه  الله. ولهذ ا قرال: (( 

فهو ل ينفق إل طلب وجه  الله، أي طلب  الوصول إللل. ى د ار كر امللة  الللله
 )) يعني سللو فولسوف يرضى التي يكون بهرا رؤية  الله عز وجل. (( 

يرضيه  الله عز وجل بمرا يعطيه من  الثو اب  الكثير وقد بين  الله ذلك في
مثل الذين ينفقون أموالهم فللي سللبيل الللله كمثلللقوله: (( 

حبللة أنبتللت سللبع سللنابل فللي كللل سللنبلة مائللة حبللة والللله
 )). نسللأل  الللله أن يجعلنللرايضاعف لمن يشاء والله واسع عليللم

.وإيراكم من هؤلء  البررة  الطهرار  الكر ا م، إنه عل. ى كل شيء قدير


